
 
 

ສງັລວມຫຍໍ ້    ເນື່ອງຈາກບ່ໍແຮເ່ປັນຂະແໜງການທ່ີສາໍຄນັຂະແໜງໜ່ຶງໃນການປະກອບ 

ສວ່ນຕ່ໍກບັການຈະເລີນເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດລາວ ໃນຊວ່ງຫຼາຍປີຜາ່ນມາ, 

ການລງົທຶນໃນຂະແໜງການບ່ໍແຮ ່ ຈຶ່ງຖເືປັນປດັໄຈອນັສາໍຄນັໃນການຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການບ່ໍແຮສ່າ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫກ້ບັຄນົລາວ ແລະ 

ທຶນຮອນ ທ່ີມນັໄດເ້ພ່ີມເຂ້ົາສູເ່ສດຖະກດິຂອງລາວ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສະໜບັສະໜນູ

ພາກການສກຶສາ, ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຂງົເຂດອື່ ນໆທ່ີປະກອບສວ່ນຕ່ໍກບັການ

ພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ. 

ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂະແໜງການບ່ໍແຮຢູ່ໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງທີມ ີ

ການກາ່ວເຖງິກນັຫຼາຍສາໍລບັການລງົທຶນ, ເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສຽ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຕ່ໍກບັຜູລ້ງົທຶນ, ຜູພ້ດັທະນາ ແລະຊຸມຊນົຢູໃ່ນເຂດບ່ໍແຮດ່ ັງ່ກາ່ວ. ເຖງິແມນ່ 

ວາ່ການລງົທຶນຢູໃ່ນຂະແໜງການນີຈ້ະເປັນແຮງຂບັເຄື່ ອນໃນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໄດ,້ ແຕຖ່າ້ຫາກວາ່ບ່ໍມກີດົລະບຽບ ແລະ ຍດຶໝັນ້ຕາມ

ມາດຕະຖານແລວ້, ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮສ່າມາດເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕ່ໍທ່ີດນິ ແລະ ການດາໍລງົ

ຊວີດິ ໄປພອ້ມກບັການເສື່ ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລອ້ມ. ໃນເມ ື່ອວາ່ບ່ໍສາມາດຈະຫີຼກເວັນ້ໄດ້
ເຖງິການເສື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມໃນລະດບັໃດໜ່ຶງນ ັນ້, ຈຶ່ງເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີບໍ 

ລິສດັຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ຈະຕອ້ງມຄີາໍໝ ັນ້ສນັຍາໄລຍະຍາວຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີວາ່ຈະຕອ້ງຟ້ືນຟພ້ືູນທ່ີຄນືໃນ 

ເມ ື່ອໂຄງການສິນ້ສດຸລງົແລວ້. 

ບດົສງັລວມບນັຫາຫຍໍສ້ະບບັນີລ້ວມມແີນວຄວາມຄດິທ່ີທາງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ອາດຈະ

ເຮັດການຊ ັງ່ຊາພິຈາລະນາ ເພ່ືອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົທາງລບົໄປຫຼາຍກວາ່ທາງ

ບວກ ທງັໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວຈາກການລງົທຶນໃນການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ.່   

 

 

 
 

 

ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍທ້າງດາ້ນນະໂຍບາຍນີ້
ແມນ່ໄດຂ້ຽນຂຶນ້ໂດຍໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊີ້
ໃຫເ້ຫັນເຖງິບນັຫາດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປະຈບຸນັ ແລະ   
ຂະບວນການວາງແຜນການໃນລະດບັ
ຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີ້
ແມນ່ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິຫຼກັ
ຖານ ແລະ ທາງເລືອກທາງດາ້ນນະ
ໂຍບາຍໃນທາງປະຕບິດັ ເພ່ືອສະໜບັ 
ສະໜນູການຫນັປຽ່ນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ຂອງລາວໄປສູເ່ສ້ັນທາງການພດັທະນາ 
ແບບຍນືຍງົສາໍລບັຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ.  

ເອກະສານຈດັພິມຜາ່ນມາ: 

01/2010: ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

02/2010: ຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນຄວາມທກຸ
ຍາກ - ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

03/2010: ການລງົທຶນລງົທຶນ ແລະ ການ 
ສ ົ່ງເສມີສດິທິທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງ 
ແມຍ່ງິ   

04/2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການ
ລງົທຶນໃນການປກູໄມ ້ 

05/2010: ການລງົທຶນດາ້ນເຊືອ້ໄຟຊວິະ 
ພາບ  

06/2010: ການລງົທຶນດາ້ນຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ 

07/2010: ການລງົທຶນ ແລະ ຄວາມ 
ຍນືຍງົໃນຂະແໜງການປ່າໄມ ້

  

ພາບໂດຍ: IUCN  

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ  08 /2010:  

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການ
ລງົທຶນໃນກດິຈະການບ່ໍແຮ່P 
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1.  ການລງົທຶນໃນການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່
ຂະແໜງບ່ໍແຮເ່ປັນໜ່ຶງໃນຂະແໜງການປະກອບສວ່ນຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຂ້ົາໃນລາຍໄດ້
ແຫງ່ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມບີດົບາດອນັສາໍຄນັຢູໃ່ນຍດຸທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ. ມນັຍງັເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງ
ໃນ4ຂະແໜງການບລຸິມະສດິສາໍລບັການລງົທຶນ ແລະ ການສາ້ງອດຸສາຫະກາໍ(ຂະ
ແໜງການອື່ ນແມນ່ພະລງັງານ, ກະສກິາໍ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ)TP

1
PT. ອງີຕາມຂໍມ້ນູ

ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຂະແໜງຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ຫີນລວມກນັ 
ປະກອບສວ່ນປະມານ 2.5 ເປີເຊັນ ຢູໃ່ນອດັຕາການເຕບີໂຕໂດຍລວມ 7.5%, 
ແລະ FDI ຢູໃ່ນການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮກ່ວມເອົາປະມານ 18% ຂອງການລງົທຶນໂດຍ
ກງົຈາກຕາ່ງປະເທດ (FDI) ທງັໝດົໃນປີ 2009.TP

 2
PT  

ກດົໝາຍແຮທ່າດທ່ີປະກາດໃຊໃ້ນ ເດອືນທນັວາ ປີ 2008 ຂອງ ສປປ ລາວ 
ກາ່ວວາ່ມນັມເີປ້ົາໝາຍທ່ີຈະຮບັປະກນັດາ້ນປະສດິທິພາບຂອງການສາໍຫຼວດ,ການ
ຂດຸຄ ົນ້, ແລະ ການປງຸແຕງ່ແຮທ່າດໄປພອ້ມກບັການປກົປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ TP

3
PT.  

ຍດຸທະສາດການລບົລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການເຕບີໂຕແຫງ່ຊາດຂອງ ສປປ 
ລາວ (NGPES) ກາໍນດົເອົາການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ (ລວມທງັໂລຫະ, ແຮທ່າດອດຸ 
ສາຫະກາໍ, ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ, ຫີນເຍື່ ອແກວ້, ແລະແຮເ່ຊືອ້ເພິງ)ເປັນຂະແໜງການ
ບລຸິມະສດິສາໍລບັການລງົທຶນ ເນື່ອງຈາກວາ່ມນັມທີາ່ແຮງຕ່ໍກບັການກະຕຸນ້ການ
ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ເພ່ີມລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານTP

4
PT. ຈນົມາຮອດຊຸມປີ 

1990, ມກີານດາໍເນນີການທາງດາ້ນບ່ໍແຮຂ່ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ແບບຫດັຖະກາໍ 
ເທ່ົານ ັນ້ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກອດຸສາຫະກາໍປະກອບຢູໃ່ນ GDP ຂອງ
ຊາດພຽງແຕ ່ 0.56%. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຂະແໜງການນີໄ້ດເ້ຕບີໂຕຢາ່ງໄວມາ
ຕ ັງ້ແຕປີ່ 2000, ແລະ ໃນປີ 2007 ມນັກວມເອົາ 8% ຂອງ GDP:  ທາງ 
ລດັຖະບານລາວ ໄດຄ້າດກະວາ່ ມນັຈະໃຫໄ້ດເ້ກອືບ 10% ຂອງ GDP ໃນປີ 
2010 TP

5
PT (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດໃນຮບູທີ 1TP

6
PT). ຊບັພະຍາກອນເປ້ົາໝາຍລວມມຄີາໍ, 

ທອງ, ເງນິ, ຖາ່ນຫີນ, ກ ົວ່, ຍບິຊາໍ, ໂປແຕັສ, ຫີນປນູ, ແລະ ແກວ້ປະເສດີ. 

                                                            
TP

1
PT ວໍລະເດດ, ສາຍຄາໍ. 2009. ອດຸສາຫະກາໍການປກູໄມຢູ້ໃ່ນລາວ: ການກວດກາບດົບາດ
ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທຶນ. ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ 
(NERI), ສະຖາບນັສາກນົ ເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ (IISD), ແລະ IUCN. 

TP

2
PT ທະນາຄານໂລກ. 2010. ການຕດິຕາມເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ເດອືນກນັຍາ 2010. 
ຫອ້ງການທະນາຄານໂລກປະຈາໍ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

TP

3
PT ສະພາແຫງ່ຊາດ ສປປ ລາວ. 2010. ກດົໝາຍແຮທ່າດ. [ຮາ່ງເອກະສານປະຕບິດັການ 
ແລະສະບບັແປບ່ໍເປັນທາງການ, ມນິາ 2010]. 

TP

4
PT Callander, Tom. 2007. ເອກະສານຄ ົນ້ຄວາ້ພ້ືນຖານ: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມຂອງການເປີດເສລີການຄາ້ຢູໃ່ນຂະແໜງໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ບ່ໍແຮ ່ແລະວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ 
ຂອງ ສປປ ລາວ. ການປະເມນີທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມແບບເລ່ັງດວ່ນ 
(RTEA), IUCN ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. 

TP

5
PT ສນູຂໍມ້ນູທລຸະກດິຂອງສະພາການຄາ້ ແລະອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດລາວ. ເດອືນມນິາ 
2008. “ການເພ່ີມບນັຍາກາດໃນການລງົທຶນສາໍລບັຂະແໜງບ່ໍແຮຢູ່ໃ່ນ ສປປ ລາວ”. ຖະ
ແຫຼງການທາງດາ້ນການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ສະບບັທີ 6; ສປປ ລາວ, ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະບ່ໍແຮ.່  2008. ແຜນພດັທະນາທາງດາ້ນຍດຸທະສາດຂະແໜງພະລງັງານ ແລະບ່ໍແຮ່
ສາໍລບັປີ 2006‐10 ຫາ 2020. 

TP

6
PT ອງີໃສຂ່ໍມ້ນູຈາກ: ກອງສາໍຫຼວດທໍລະນສີາດຂອງສະຫະລດັ (USGS), 2008, 2007 
ປ້ຶມປະຈາໍປີທາງດາ້ນແຮງ່ທາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະສນູຂໍມ້ນູທາງດາ້ນທລຸະກດິ, ປີ 
2008. 
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ຮບູ ທີ 1:  ເປີ ເຊັນ ການ ປະກອບສວ່ນ ຂອງ ບ່ໍ ແຮ ່ຕ່ໍ GDP 
ຂອງ ສປປລາວ 

ການດາໍເນນີການບ່ໍແຮ ່ ອນັທ່ີເປັນທາງການຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ລີ່ ເລີ່ ມຢູທ່ີ່
ເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນປີ 2002. ອງີຕາມການສາໍຫຼວດທາງດາ້ນ
ທໍລະນສີາດຂອງສະຫະລດັບອກວາ່ ມໂີຄງການລງົທຶນໃນຂະແໜງການບ່ໍແຮຢູ່ໃ່ນ
ລາວຈາໍນວນ 118 ໂຄງການ ໃນປີ 2006, ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ມ ີ33 ໂຄງການແມນ່ໄດ້
ຮບັທຶນຈາກນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ. ອງີຕາມບດົລາຍງານອື່ ນໆ ແມນ່ມຈີາໍນວນ 
154 ບໍລິສດັມສີວ່ນພວົພນັຢູໃ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮຂ່ອງລາວໃນເດອືນພະຈກິ 
2009, ທ່ີດາໍເນນີການຢູໃ່ນຈາໍນວນທງັໝດົ 266 ໂຄງການ TP

7
PT. ອງິຕາມຂໍມ້ນູ 

ຂອງກມົບໍແຮ ່ ໃນ ເດອືນພະຈກິ 2010, ມໂີຄງການບ່ໍແຮທ່ງັໝດົ 263 ໂຄງ 
ການໃນ ສປປ ລາວ.ໂຄງການບ່ໍແຮໃ່ນປະຈບຸນັແມນ່ດາໍເນນີການຢູພ່າຍໃຕຂ້ໍຕ້ກົ 
ລງົວາ່ດວ້ຍການ ຊອກຄ ົນ້, ການສາໍຫຼວດ ແລະ ການຂດຸຄ ົນ້ (MEPA), ເຊິ່ ງມ ີ
ຄວາມແຕກຕາ່ງສາໍລບັຜູລ້ງົທຶນແຕລ່ະລາຍ ແລະ ອງີຕາມຮບູແບບທ່ີທາງກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ສາ້ງຂຶນ້ມາໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ໃນການປຶກສາຫາລື
ກບັກະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ ່ (MEM)TP

8
PT. ປະຈບຸນັນີ,້ ສປປ ລາວ ແມນ່ນາໍ 

ໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮທ່າດເຊິ່ ງເປັນກດົໝາຍສະບບັໃໝທ່ີ່ໄດມ້ກີານຮບັຮອງຈາກ 
ສະພາແຫງ່ຊາດໃນທາ້ຍປີ 2008. 

2. ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍກບັຂະແໜງການບ່ໍແຮຂ່ອງລາວ 

 ຂະແໜງການບ່ໍແຮຂ່ອງລາວປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍອນັສາໍຄນັຫຼາຍຢາ່ງ
ທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມຂອງຕນົເອງ ແລະ ເຊິ່ ງອາດຈະມຜີນົສະທອ້ນອນັສາໍຄນັເມ ື່ອຂະ
ແໜງການນີຂ້ະຫຍາຍ ຕວົອອກຄ:ື  ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮເ່ກອືບທງັໝດົຢູ່
ໃນ ສປປ ລາວ ຍງັຢູໃ່ນໄລຍະຊອກ ຄ ົນ້, ສາໍຫຼວດ ແລະ/ຫືຼຂະໜາດ
ນອ້ຍ,ເຊິ່ ງບໍລິສດັທ່ີດາໍເນນີການບ່ໍແຮ ່ ຂະໜາດກາງແມນ່ມຈີາໍນວນຈາໍກດັ. 
ບນັດາບໍລິສດັທ່ີໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ໃນການດາໍເນນີບ່ໍແຮຂ່ະໜາດນອ້ຍ
ແມນ່ອາດຈະຂາດແຄນທາງດາ້ນທຶນ ຮອນທ່ີຈະນາໍພາໂຄງການກາ້ວໄປສູ່
ການຜະລິດເຕັມລະດບັ ແລະ ອາດຈະມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປ້ອງກນັ
ເລື່ ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໜອ້ຍ. ຕວົຢາ່ງ,ເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີກ້ມໍລີາຍ
ງານທ່ີປະກດົໃນສື່ ກຽ່ວກບັວາ່ມຜີນົກະທບົຈາກມນົລະພິປນົເປ້ືອນເຊິ່ ງເນື່ອງ 
ມາຈາກການຂດຸຄ ົນ້ແຮແ່ບບທ່ີບ່ໍມກີານ ຄຸມ້ຄອງເປັນທາງການ TP

9
PT 

                                                            
TP

7
PT ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (WREA) ແລະ IUCN. 2009. ການ
ສະໜບັສະໜນູການແນະນາໍການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດຢູໃ່ນ ສປປ 
ລາວ: ບດົລາຍງານໂຄງການສດຸທາ້ຍ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. 

TP

8
PT ສນູຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ, 2008.  

TP

9
PT ໜງັສພິືມວຽງຈນັໄທມ.໌ 7 ມຖິນຸາ 2010. “ການເຕບີໂຕຂອງບ່ໍແຮນ່າໍມາເຊິ່ ງຄວາມຢາ້ນ
ກວົຕ່ໍກບັສານເຄມທ່ີີເປັນອນັຕະລາຍ”; ໜງັສພິືມວຽງຈນັໄທມ.໌ 18 ພຶດສະພາ 2010. 
“ອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງອດັຕະປືມຄີວາມກງັວນົກບັມນົລະພິດທາງນ ໍາ້”. 
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 ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນທາງດາ້ນລາຄາຂອງຜະລິດຕະພນັໂລຫະຢູໃ່ນຕະຫລາດ 
ໂລກ ເຊ່ັນ: ທອງ ແລະ ຄາໍ ນ ັນ້ຍງັເຮັດໃຫເ້ກດີບນັຫາຕ່ໍກບັການລງົທຶນ 
ແລະ ຜູລ້ງົທຶນໃນດາ້ນບ່ໍແຮນ່າໍອກີ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງວກິດິ
ການທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂລກເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີ.້ ລາຄາທອງທ່ີຕກົຕ ໍາ່ລງົ 
ຫຼາຍຢູໃ່ນຕະຫຼາດໂລກເຮັດໃຫເ້ກດີບນັຫາກບັຜູດ້າໍເນນີການບ່ໍແຮຕ່ ົນ້ຕໍຂອງ 
ສປປ ລາວ, ບໍລສິດັ OZ Minerals, ເຊິ່ ງໄດໂ້ຈະການຄາ້ເນື່ອງຈາກ
ບໍລິສດັ ໄດພ້ະຍາຍາມຈດັການເລື່ ອງການເງນິຄນືໃໝ ່ ເພ່ືອຊາໍລະໜ້ີສນິ
ຂອງຕນົເອງ. TP

10
PT 

 ການດາໍເນນີການທາງດາ້ນບ່ໍແຮຍ່ງັມຄີວາມຕອ້ງການ ພະລງັງານ ແລະ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງ ເຊິ່ ງອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກທາງລດັຖະບານລາວ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ກດີມກີາໍໄລ
ໄດ.້ ບອກັໄຊທ ໌(Bauxite) ແມນ່ຂງົເຂດການເຕບີໂຕອນັໜ່ຶງຢູໃ່ນຂະແໜງ
ບ່ໍແຮຂ່ອງລາວ ແລະ ເຖງິແມນ່ວາ່ການຂດຸຄ ົນ້ແຮ ່ ບອກັໄຊທ ໌ ບ່ໍຕອ້ງ 
ການພະລງັງານຫຼາຍ ແຕໂ່ຮງງານຫຼອມອາລມູນິຽມຕອ້ງການພະລງັງານ
ລາຄາຖກືໃນປະລິມານທ່ີຫຼາຍ–ເທັກໂນໂລຢີທນັສະໄໝເກອືບທງັໝດົຍງັ
ຕອ້ງການພະລງັງານປະມານ 13,000 ຫາ 15,000 ກໂີລວດັໂມງ ເພ່ືອ
ຫຼອມອາລມູນີຽມ 1 ໂຕນ, ໃນລາຄາ 0.025-0.035 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍກິ
ໂລວດັ ເພ່ືອໃຫມ້ກີາໍໄລ. ປະຈບຸນັນີ ້ ສປປ ລາວ ຂາຍໄຟຟ້າໃນລາຄາ 
0.05-0.06 ໂດລາສະຫະ ລດັຕ່ໍກໂິລວດັ TP
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 ເຖງິແມນ່ວາ່ ໂຄງການບ່ໍແຮຈ່ະເພ່ີມລາຍຮບັໃຫກ້ບັລດັຖະບານ, ສາ້ງວຽກ
ເຮັດງານທາໍ ແລະ ປະກອບສວ່ນຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແຕກ່ານ
ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ ສາມາດສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ຕ່ໍກບັຊຸມຊນົຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີລ້ວມເຖງິການແຜກ່ະຈາຍຂອງ
ມນົລະພິດທ່ີເປັນການທາໍລາຍແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ຝງຸປາ, ການສນູເສຍທ່ີດນິ, 
ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ຊວີະນາໆພນັແລະເພ່ີມການອບົພະຍກົເຂ້ົາໄປ
ສູພ້ື່ນທ່ີ ສະເພາະສານໄຊຍານາຍທ່ີໃຊໃ້ນການດາໍເນນີການສະກດັແຮຄ່າໍບງັ 
ຄ ັງ້ກມໍກີານຮ ົ່ວໄຫຼຈາກການຂດຸຄ ົນ້ຂະໜາດນອ້ຍທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ເຊ່ັນ
ດຽວກນັກບັຈາກຜູດ້າໍເນນີການຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ, ເຊິ່ ງກໍ່ ເຮັດ 
ໃຫບ້ນັດາຝງຸປາຕາຍແລະມກີານປນົເປ້ືອນໃນນ ໍາ້ ແລະ ດນິກະສກິາໍ.   

ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການບ່ໍແຮຍ່ງັບ່ໍທນັໜກັແໜ້ັນ 
ຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ, ພອ້ມກບັການບງັຄບັໃຊຜ້ນົຂອງຄວາມຕອ້ງການຈາກການ ປະເມນີ
ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ESIA) ແມນ່ຍງັເຮັດບ່ໍໄດດ້ ີ
ແລະ ມກີານຕດິຕາມເລື່ ອງຜນົກະທບົຂອງໂຄງການບ່ໍແຮພ່ຽງແຕເ່ລັກນອ້ຍ
ນອກຈາກຜູດ້າໍເນນີການໃນລະດບັສາກນົຂະໜາດໃຫຍ.່ ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້
ສງັເກດເຫັນວາ່ການໃຫຄ້າໍເຫັນຈາກລດັຖະບານລາວເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີທ່ີ້ມຕ່ໍີກບັ
ບໍລິສດັຊໂີນ-ລາວ ຈາໍກດັ (Slaco) ແມນ່ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນຫວ່ງ
ທ່ີຕອ້ງເອົາໃຈໃສຢູ່່ໃນ ບດົການປະເມນີຜນົ ກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ
ຂອງບໍລິສດັທ່ີເຫັນມປີະມານ 50 ລາຍ ການ, ອນັນີເ້ປັນສິ່ ງທ່ີດີTP12PT. 
ການພດັທະນາການທ່ີດອີກີອນັໜ່ຶງ ກຄໍ ື ລດັຖະບານລາວ ໄດຖ້ອນຄນື 16 
ອະນຍຸາດສາໍປະທານຢາ່ງເປັນທາງການ ໃນໄລຍະມາຮອດ ເດອືນ ທນັວາ 
2010.     
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http://www.mmg.com/shared/1068.aspx; Sydney Morning Herald. 23 ມນິາ 
2010. “Minmetals Toasts Bargain Buy”. 
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PT ມນູລະນທິິ Heinrich Boll, WWF ແລະ IISD. 2009. ການຊອກຄ ົນ້ແຮທ່າດອາລມູ ີ

ນຽມ: ບດົບາດຂອງຈນີຢູໃ່ນພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ. 
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PT ມນູລະນທິິ Heinrich Boll, WWF ແລະ IISD, 2009.  

3. ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ: ສີ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການ ລງົທຶນໃນບ່ໍ
ແຮ ່

ການລງົທຶນທາງດາ້ນບ່ໍແຮແ່ມນ່ພວົພນັກບັຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສງູ ກບັຜູລ້ງົທຶນ, ລດັຖະບານ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ຊຸມຊນົ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້, ການປະເມນີ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງເຫ່ົຼານີເ້ປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາໍຄນັ
ໃນການກາໍນດົວາ່ຄວນຈະດາໍເນນີໂຄງການຕ່ໍໄປ ແລະ ປບັປງຸຜນົກະທບົທາງ
ດາ້ນອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ ່ ນ ັນ້ຫືຼບໍ. ຜູລ້ງົທຶນຢູໃ່ນຂະແໜງບ່ໍແຮຈ່າໍເປັນຈະຕອ້ງ
ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຕ້າມຄາດໝາຍພ້ືນຖານ3ອນັຄ:ື ຄວາມຈະເລີນທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ,ຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງ
ສງັຄມົ13, ແລະ ມທີາງເລືອກ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນນະໂຍບາຍຫຼາຍອນັໃຫກ້ບັ
ຜູຕ້ດັສນິບນັຫາຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຄ:ື  

ການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍດຸທະສາດ (SEA) ແລະ ການວາງແຜນໃນ
ພາກພ້ືນ. SEA ໝາຍເຖງິຂະບວນການອນັເປັນລະບບົສາໍລບັການປະເມນີຜນົ
ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີເກດີມາຈາກນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ແຜນ
ງານການພດັທະນາ. ຈະບ່ໍຄກືບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
(EIAs) ຫືຼ ແມແ້ຕກ່ານປະເມນີຜນົກະທບົແບບສະສມົ, SEAs ໃຫຂ້ໍມ້ນູເກນີ
ກວາ່ຜນົກະທບົໃນລະດບັດຽວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ໄດຖ້ກືອອກແບບເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ
ການຕດັສນິໃຈໃນລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັຊາດກຽ່ວກບັການພດັທະນາ.  
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PT Bergeron, Philippe. 2002. “ການລງົທຶນໃນບ່ໍແຮໃ່ນອາຊ:ີ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະໂອກາດ

ໃນສາມເສ້ັນພ້ືນຖານ”. ການນາໍສະເໜີຢູໃ່ນເວທີໂລກ OECD ໃນການລງົທຶນສາກນົ, 7‐8 
ກມຸພາ 2002, ປາຣ.ີ 

Box 1: ການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດ (SEA) ແລະ ຂະ
ແໜງການບ່ໍແຮ:່ ຄາໍເຫັນແນະນາໍຂອງໂຄງການ SISEA. 
ທາງອງົການ IUCN ປະຈາໍລາວ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໜ່ຶງໂດຍການ
ຮວ່ມມກືບັກມົສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ WREA ໃນປີ 2009, ນ ັນ້ກໍ່ຄໂືຄງການ 
“ສະໜບັສະໜນູການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 
(SISEA)” ໄດແ້ນະນາໍການພດັທະນາແຜນການປອງດອງທ່ີຮດັກມຸສາໍລບັການ
ແນະນາໍ SEA ເຂ້ົາມາ, ລວມທງັການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະປະຕບິດັງານຂອງ
ລດັຖະບານລາວ, ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັ SEA ໃຫກ້ບັບນັດາຜູ້
ຕດັສນິບນັຫາ ແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງ, ການສາ້ງຄູມ່ ືແລະເອກະສານ
ຕາ່ງໆເປັນພາສາລາວ, ແລະການສາ້ງແຜນທ່ີລະບບົ EIA ແລະປະສດິທິຜນົຂອງ
ມນັ. ສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸໂຄງການຍງັສງັເກດເຫັນຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິ
ການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ແລະເອົາໃຈໃສເ່ລື່ ອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະ
ຍາວ ຢູໃ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮ,່ ໂດຍການໃຫຄ້າໍເຫັນແນະນາໍວາ່: 

 ການວເິຄາະລະອຽດເລື່ ອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ EIA ແລະ ມາດ
ຕະການໃນການປກົປ້ອງອື່ ນໆທ່ີຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮັດຢູໃ່ນ
ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ.່ 

 ການປຶກສາຫາລຄືວາມຈະໄດລ້ເິລີ່ ມລມົກບັກມົບ່ໍແຮ,່ ກະຊວງ
ພະລງັງານ ແລະບ່ໍແຮ ່ກຽ່ວກບັການຄດັເລືອກນະໂຍບາຍ, 
ແຜນການ, ແຜນງານ ຫືຼ ນຕິກິາໍເພ່ືອເຮັດການທດົລອງ SEA ຢູໃ່ນ
ຂະແໜງການ. 

 ແຜນປະຕບິດັການຄວນຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
SEA ຢູໃ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮ.່ 

 ຄວນຈດັມກີານປະຊຸມໂຕະມນົກຽ່ວກບັ SEA ຮວ່ມກບັທກຸພາກສວ່ນ
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ SEA 
ຢູໃ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮ.່ 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: WREA ແລະ IUCN. 2009. ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການປະ
ເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນຍດຸທະສາດຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ: ບດົລາຍງານສດຸທາ້ຍ
ຂອງໂຄງການ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ) 
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SEAs ມຈີດຸມຸງ່ໝາຍເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້ິ່ ງທ່ີໜາ້ເປັນ
ຫວ່ງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສໃ່ນຂ ັນ້
ຕ ົນ້ຂອງການວາງແຜນ ທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດ.້ ຢູ ່ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈບຸນັແມນ່ບ່ໍມນີະໂຍບາຍ ຫືຼຂໍຮ້ຽກຮອ້ງທາງ
ດາ້ນກດົໝາຍໃນການໃຫເ້ຮັດ SEAs, ເຖງິແມນ່ວາ່ມ ີ
ຫຼາຍໂຄງການ SEA ທ່ີໄດເ້ຮັດທດົລອງຢູໃ່ນຫຼາຍຂະ
ແໜງການແລວ້ ເຊ່ັນ: ເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີແ້ມນ່ໂຄງການ 
SEA ກຽ່ວກບັໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີສະເໜີເຮັດຕາມ
ລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງດາໍເນນີ ຂືນ້ໂດຍຄະນະກາໍມາ
ທິການແມນ່ ໍາ້ ຂອງສາກນົ (MRC). ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ 
ການນາໍໃຊ ້SEA ຢູໃ່ນຂະແໜງບ່ໍແຮຂ່ອງລາວ, ກຈໍະມ ີ
ຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍຢາ່ງໃນການວາງແຜນການກຽ່ວກບັ
ອະນາຄດົຂອງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການແກໄ້ຂ ຜນົ
ກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໄລຍະຍາວຂອງມນັ. 
ໄລຍະບ່ໍດນົມານີ ້ ໄດມ້ໂີຄງການໜ່ຶງ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ SEA ຢູໃ່ນ 
ສປປ ລາວ ໂດຍ ໄດເ້ນັນ້  ກຽ່ວກບັຂະແໜງການບ່ໍແຮ ່ ໂດຍ ໄດໃ້ຫຄ້າໍເຫັນ
ແນະນາໍຫຼາຍອນັໄວຢູ້ໃ່ນຕອນທາ້ຍບດົລາຍງານນີ ້(ເບິ່ ງໃນ Box 1). ນອກເໜືອ
ຈາກ SEA ແລວ້, ການວາງແຜນໃນລະດບັຂງົເຂດ ຫືຼ ລະດບັພ້ືນທ່ີພມູສນັຖານ 
ທ່ີປ່ິນອອ້ມບນັດາໂຄງການບ່ໍແຮຍ່ງັມຄີວາມຈາໍເປັນອກີດວ້ຍ. ການວາງແຜນທ່ີຈະ
ເຮັດໃຫໂ້ຄງການບ່ໍແຮເ່ຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາກບັເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທອ້ງ
ຖິ່ນໄປພອ້ມກບັການເຂ້ົາເຖງິພະລງັງານ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ 
ຕະຫຼາດສາມາດຊວ່ຍຮບັ ປະກນັມນູມງັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ່ີເປັນທາງບວກໄລຍະຍາວໄດຫຼ້າຍຂຶນ້. ການປະເມນີຜນົກະທບົ
ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ.  

ການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການ
ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ປະຈບຸນັໄດຖ້ກືພິຈາລະນາເປັນມາດຕະຖານ 
ການປະຕບິດັອນັດທ່ີີສດຸສາໍລບັໂຄງການລງົທຶນຕາ່ງໆຢູໃ່ນທກຸຂະແໜງການ. 
ສປປ ລາວ ມກີອບກດົລະບຽບທ່ີຂອ້ນຂາ້ງຈະຮດັກມຸກຽ່ວກບັເລື່ ອງນີ.້ ກດົ
ລະບຽບການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA)(ເລກທີ.1770/ 
STEA) ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງໃນປີ 2000, ເຊິ່ ງໄດກ້າໍນດົທິດທາງສາໍລບັການປະ
ເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກອບວຽກສາໍລບັກະຊວງອື່ ນໆເພ່ືອພດັທະນາ
ມາດຕະຖານຂອງຕນົເອງຕ່ໍກບັຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການຕາ່ງໆຂອງ EIA. ຢູໃ່ນຂ ັນ້
ສນູກາງ, ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (WREA) ມຄີວາມ
ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກບັ ESIAs, ລວມທງັການປະສານງານກບັກມົອື່ ນໆ ເຮັດການທບົ
ທວນ ແລະ ອະນມຸດັກຽ່ວກບັ ESIAs ແລະ ມບີດົບາດໃນການຕດິຕາມການ
ປະຕບິດັຕາມ.ດາໍລດັກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ
ສງັຄມົ (ESIA) ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດປ້ະກາດນາໍໃຊຈ້າກສາໍນກັງານ
ນາຍກົລດັ ຖະມນົຕີໃນເດອືນກມຸພາ 2010. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການບງັຄບັໃຊ ້
ESIA ຍງັມຄີວາມບ່ໍສະໝ ໍາ່ສະເໝີຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຕດິຕາມການລງົທຶນແມນ່ຍງັຂາດເຂນີຢູ.່ບນັຫາອກີອນັໜ່ຶງ ແມນ່ການຕກົລງົ
ເຫັນດໃີນດາ້ນຫຼກັການຕ່ໍກບັບດົສະເໜີການລງົທຶນແມນ່ມບີາງຄ ັງ້ຕກົລງົກນັຢູໃ່ນ
ລະດບັສງູ(ເຊ່ັນ:ໂດຍທາງຜູບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ສນູກາງ ຫືຼ ຂ ັນ້ແຂວງ) ກອ່ນທ່ີຈະເຮັດ 
ESIAs, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ ້ ມຄີວາມລາໍບາກທ່ີທາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງລດັຈະໃຫກ້ານປະຕິ
ເສດຕ່ໍການສະເໜີໂຄງການ ຫຼງັຈາກ ນ ັນ້. ການກ ັນ່ກອງເພ່ືອຄດັເລືອກໂຄງການ
ລງົທຶນ ໂດຍໃຊ ້ ESIAs ແລະ ການ ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ESMPs ຢາ່ງ 
ຄບົຖວ້ນ ແມນ່ເປັນຂ ັນ້ຕອນພ້ືນຖານ ແລະ ສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການທ່ີຈະຮບັປະກນັ
ວາ່ໂຄງການລງົທຶນນ ັນ້ຈະສາມາດນາໍຜນົປະໂຫຍດການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົມາໃຫ.້ 
ຜູລ້ງົທຶນສາມາດສະໜອງຕອບຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມໃນການປບັປງຸການບງັຄບັໃຊ ້
ESIA ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ດວ້ຍການດຳເນນີການສກຶສາ 
ESIA ທ່ີມຄີນຸນະພາບ ທ່ີຕອ້ງໃຫທ້ກຸ ໂຄງການບ່ໍແຮປ່ະຕິບດັຕາມຂໍຮ້ຽກຮອ້ງໃນ

ລະດບັດຽວກນັ ທງັໃຫຮ້ບັປະກນັວາ່ແຜນຄຸມ້ຄອງດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMPs) ໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕ ັງ້ປະ ຕບິດັຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.   

ເງນິມດັຈາໍໃນການປະຕບິດັ. ເງນິມດັຈາໍການປະຕບິດັ
ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແມນ່ໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢູ້ໃ່ນຂະແໜງ
ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນຢູໃ່ນປະເທດຕາ່ງໆໃນທົ່ວ

ໂລກມາໄດໄ້ລຍະໜ່ຶງແລວ້. ພວກມນັໄດຮ້ບັການກາໍນດົ
ເປັນ “ການຝາກເງນິມດັຈາໍທ່ີທາງຜູເ້ຮັດໃຫເ້ກດີມນົລະ
ພິດ ແລະ ຜູລ້ະເມດີມາດຕະຖານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ
ຈະຕອ້ງຈາ່ຍເງນິປວົແປງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີແນນ່ອນ. 

ເງນິມດັຈາໍເຫ່ົຼານີ ້ ແມນ່ໄດມຸ້ງ່ໝາຍເພ່ືອສາ້ງແຮງຈງູໃຈ
ທາງດາ້ນການເງນິໃຫກ້ບັອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອໃຫຍ້ດຶໝ ັນ້ 
ຕ່ໍ ພນັທະທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ”TP
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PT. ຢູໃ່ນຂະແໜງບ່ໍ

ແຮ,່ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ເງນິມດັຈາໍໃນການປະຕບິດັແມນ່
ຖກືຮຽກຮອ້ງເພ່ືອໃຫຮ້ບັປະກນັໄດກ້ຽ່ວກບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍການປວົແປງຄວາມເສຍ
ຫາຍທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້ມາຈາກການດາໍເນນີການ 
ແລະ ການຟ້ືນຟສູະພາບແວດລອ້ມຫຼງັຈາກສິນ້ສດຸໂຄງ ການ. ມຄີວາມຈາໍເປັນ
ຢາ່ງຍິ່ ງໃນການ ໃຫໂ້ຄງການຕາ່ງໆທ່ີອາດຈະ ສາ້ງຜນົກະທບົ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ ຕອ້ງລງົທະບຽນ, ແລະ ພອ້ມນ ັນ້ ໃຫລ້ດັຖະບານ ມອີາໍນາດ ຮຽກຮອ້ງ 
ເງນິມດັຈາໍໃນການດາໍເນນີງານ ແລະ ສາມາດຢືດເອົາເງນິມດັຈາໍນ ັນ້ໃນກລໍະ ນມີ ີ
ການລະເມດີ TP
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PT. MEPAs ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຕອ້ງການໃຫຜູ້ດ້າໍເນນີການທາງ

ດາ້ນບ່ໍແຮສ່ ົ່ງ ESMPs ແລະເງນິມດັຈາໍໃນການຮບັປະກນັຄນຸະພາບທາງດາ້ນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມຄ:ື ກອ່ນທ່ີຈະປິດໂຄງການ, ລດັຖະບານລາວຈະກວດກາເບິ່ ງບ່ໍແຮ ່
ແລະ ເບິ່ ງວາ່ຖາ້ມກີານລະເມດີ ESMP ແມນ່ເງນິມດັຈາໍຈະຖກືຢຶດ TP
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PT (ເບິ່ ງເພ່ີມ

ເຕມີໃນມາດຕາ 42 ຂອງກດົໝາຍແຮທ່າດສະບບັກອ່ນ). ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ,
ເງນິມດັຈາໍໃນການປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຮບັປະກນັອາດຈະມີ
ປະສດິທິພາບຫຼາຍຂຶນ້ຖາ້ບໍລິສດັບ່ໍນາໍສ ົ່ງແຜນ ESMP ໃນເວລາດາໍເນນີການ
ຂອງຕນົເອງເຊ່ັນດຽວກບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຮບັ ຜິດຊອບເລື່ ອງການເກດີມບີນັຫາ ແລະ 
ການຟ້ືນຟດູາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີເງນິມດັຈາໍບໍລິສດັຕອ້ງຈາ່ຍ
ນ ັນ້ມຄີວາມພຽງພໍທ່ີຈະປວົແປງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆ. ຕວົຢາ່ງ, ໃນການປະເມນີທາງດາ້ນ “ລາຄາ” ທ່ີເໝາະສມົ
ຂອງເສດຖະກດິ-ສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍກບັຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເປັນໄປໄດນ້ ັນ້ສາມາດຊວ່ຍ
ລດັຖະບານໃນການເຈລະຈາຕ່ໍລອງກບັບໍລິສດັບ່ໍແຮ ່ແລະຄວາມສຽ່ງຕ່ໍກບັການສນູ
ເສຍເງນິມດັຈາໍນ ັນ້ ອາດຈະເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫບໍ້ລິສດັຮບັປະກນັເລື່ ອງການ
ປະຕບິດັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີດຂີຶນ້. 

ການປງັປງຸສິ່ ງຕກົຖອດ ພາຍຫຼງັການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ.່ ດ ັງ່ທ່ີທາງທາ່ນໂຣເບີສນັ 
(Robertson) ໄດໃ້ຫຂ້ໍສ້ງັເກດໄວນ້ ັນ້, ການດາໍເນນີກດິຈະການດາ້ນບ່ໍແຮແ່ມນ່
ເປັນພຽງແຕກ່ານສບືຕ່ໍການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຕອນໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ບໍລິສດັບ່ໍແຮ ່

                                                            
TP

14
PT UNEP/UNDP/DUTCH ໂຄງການຮວ່ມກຽ່ວກບັກດົໝາຍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະສະ

ຖາບນັຢູໃ່ນອາຟຣກິາ, ອາ້ງອງີຢູໃ່ນ ADB, “ເງນິມດັຈາໍການດາໍເນນີການດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ” ( TUhttp://www.adb.org/water/topics/dams/dams0915-15.asp UT)   

TP

15
PT ADB, “ເງນິມດັຈາໍການດາໍເນນີການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ”. 

TP
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PT ບໍລິສດັທ່ີປຶກສາແສງແກວ້ ກິ່ ງສະດາ ຈາໍກດັ. 2006. “ການສ ົ່ງອອກແຮທ່າດ: ການ

ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການພດັທະນາລາວ”. ເອກະສານພ້ືນຖານວຊິາການເພ່ືອບດົລາຍງານ
ການພດັທນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸແຫງ່ຊາດຄ ັງ້ທີ 3 ສປປ ລາວ. 

“ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍແຮໃ່ດໜ່ຶງບ່ໍຍນືຍງົ, ການເຮັດ
ບ່ໍແຮສ່າມາດສາ້ງຄວາມຍນືຍງົການພດັທະ 
ນາ. ບໍລິສດັບ່ໍແຮຈ່ະຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ເມ ື່ອ
ຕນົເອງສາໍເລັດການເຮັດບ່ໍແຮ,່ ຕນົເອງຕອ້ງ
ປະສະພາບແວດລອ້ມທ່ີໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ
ເອົາໄວເ້ບືອ້ງຫຼງັ ແລະ ຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັການ
ສາ້ງອາໍນາດໄວ.້”  
‐ ທາ່ນ Duma Nkosi, ກອງປະຊຸມ

ສດຸຍອດຂອງໂລກກຽ່ວກບັການ
ພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ, ທ່ີ 
Johannesburg, 2002. 
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PT. ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານວາງ

ແຜນທ່ີຮດັກມຸ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົໃນຊ ົ່ວອາຍຂຸອງໂຄງການ ແລະ 
ຮບັປະກນັວາ່ມນັຍງັມ ີ ສີ່ ງຕກົຖອດທາງບວກທ່ີຕາມມາ ເຫືຼອໄວໃ້ຫກ້ບັຊຸມຊນົ  
ເຈົາ້ພາບໃນພ້ືນທ່ີ. ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນບ່ໍແຮມ່ປີະຫວດັທ່ີບ່ໍດໃີນການ
ປະກອບ ສວ່ນເຂ້ົາໃນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸ
ຍາກ, ແມແ້ຕ ່ ໃນກລໍະນທ່ີີມຢີູໃ່ນລະດບັທ່ີຂອ້ນຂາ້ງສງູກຕໍາມ, ດ ັງ່ທ່ີມຫຼີກັຖານ
ສະແດງອອກໃນກລໍະນຂີອງ “ການຕາໍໜິທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ” ໃນອດຸສາ 
ຫະກຳ ຂດຸຄ ົນ້ໃນບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ.  ບອ່ນໃດທ່ີບໍລິສດັໄດປ້ະກອບ 
ສວ່ນຕ່ໍກດິຈະກາໍການພດັທະນາຊຸມຊນົນ ັນ້, ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະມປີະສດິທິພາບຫຼາຍຂຶນ້ 
ຖາ້ພວກມນັສາ້ງໃຫເ້ກດີມກີານເຕບີໂຕໃນໄລຍະຍາວ ແລະໃຫໂ້ອກາດທາງດາ້ນ 
ວສິາຫະກດິ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູທ່ີ່ພ ົນ້ ໄລຍະອາຍກຸານຂອງບ່ໍແຮນ່ ັນ້, 
ຕວົຢາ່ງ:  ການສາ້ງໂຮງຮຽນ ຫືຼໂຮງໝໍ (ເຊິ່ ງຕວົຈງິ ແມນ່ຢູໃ່ນຂອບເຂດຮບັ 
ຜິດຊອບຂອງລດັຖະບານ) ບ່ໍສາມາດ ທດົແທນ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົ 
ພອ້ມທງັ ຄວາມພະຍາຍາມອນັຈງິຈງັ ໃນການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົຂອງ
ການດາໍເນນີກດິຈະການບ່ໍແຮ່TP18PT. ແຜນການປິດບ່ໍແຮ ່ ແລະ ການຟ້ືນຟສູະຖານທ່ີ
ໂຄງການກແໍມນ່ສິ່ ງທ່ີຈາໍເປັນ ຢາ່ງຍິ່ ງ. ການຟ້ືນຟເູພ່ືອໃຫບ້ນັລ ຸ “ເງ ື່ອນໄຂສະ
ເພາະ” ແມນ່ເປັນພນັທະ ຕາມທ່ີລະບຢຸູໃ່ນກດົໝາຍແຮທ່າດ 2008 (ມາດຕາ 
27, ມາດຕາ 60) ແລະ ການວາງແຜນການຟ້ືນຟກູານປິດບ່ໍ  ໄດກ້າຍເປັນ
ຄນຸລກັສະນະມາດຕະຖານ ຂອງອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮໃ່ນທົ່ວໂລກໄປ ແລວ້. ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການທ່ີຈະບນັລກຸານເຮັດ ແຜນການປິດບ່ໍແຮ ່ ແລະ 
ການຟ້ືນຟຈູະບນັລໄຸດແ້ນວໃດ, ເຊ່ັນດຽວກບັຄນຸະພາບຂອງແຜນການເຫ່ົຼານີ ້
ແມນ່ເປັນສວ່ນສາໍຄນັໃນດາ້ນຄວາມຕອ້ງການຕາມກດົໝາຍ ເພ່ືອກະກຽມຂະ
ບວນການນີ.້ ເລື່ ອງນີແ້ມນ່ຮຽກຮອ້ງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກ ສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ
ຢາ່ງເຕັມທ່ີໃນການສາ້ງແຜນການປິດບ່ໍແຮຈ່າກຂ ັນ້ຕອນເລ່ີມຕ ົນ້ຂອງໂຄງການຄ:ື 
ຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ແຜນການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຟ້ືນຟປູ່າ, ການດາໍເນນີການຕ່ໍມາ ແມນ່
ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອອກແບບກບັເປ້ົາໝາຍທ່ີມຢີູໃ່ນໃຈແລວ້. ມາດຕະການນະ
ໂຍບາຍອນັໜ່ຶງທ່ີຈະຊວ່ຍຫຸຼດ ຜອ່ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນ“ການສາບແຊງ່ທາງດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນ”TP
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PT ແມນ່ເປັນສວ່ນການລງົທຶນໃນດາ້ນລາຍຮບັໃໝຈ່າກອດຸສາຫະ 

ກາໍການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາ ກອນ (ເຊ່ັນການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ)່ ເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາຂະ
ແໜງທ່ີບ່ໍກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງ
ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ແລະ ສາ້ງທຶນຮອນທາງດາ້ນສງັຄມົ.   

ການປບັປງຸບນັຍາກາດການລງົທຶນ. ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຈະຕອ້ງໄດອ້ອກແບບທາງ
ເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນທ່ີສາ້ງບນັຍາກາດທ່ີດໃີຫແ້ກ ່ ບໍ 
ລິສດັບ່ໍແຮ ່ ທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບດວ້ຍການມຂີໍຜ້ກູພນັຕ່ໍກບັຄວາມຍນືຍງົ. ດ ັງ່ທ່ີ
ໄດກ້າ່ວມາແລວ້ນ ັນ້, ກດິຈະການດາ້ນບ່ໍແຮແ່ມນ່ເປັນການລງົທຶນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍ
ກບັຜູລ້ງົທຶນ, ລດັຖະບານ ແລະ ຊຸມຊນົ. ມນັ ເປັນຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ລດັຖະບານ ເຈົາ້ພາບໃນການດງຶດດູຜູລ້ງົທຶນທ່ີສາມາດຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນ
ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ,ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມດທ່ີີສດຸທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ.່ ສາໍລບັບໍລິສດັບ່ໍແຮທ່ີ່ມພ້ືີນຖານດ,ີຖາ້ວາ່ບອ່ນໃດເງ ື່ອນໄຂ 
ການປະຕບິດັຫາກບ່ໍມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ  ເຊິ່ ງ ບ່ໍມກີານບງັຄບັໃຊບ້ນັດາລະ  
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PT URS Australia. 2004. “ຜນົຕອບແທນທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະເສດຖະ 

ກດິອນັສາໍຄນັໃນການດາໍເນນີການ ແລະການປິດບ່ໍແຮທ່ີ່ຍນືຍງົ”. ກອງປະຊຸມກຸມ່ການ
ຄຸມ້ຄອງສະພາບແວດລອ້ມກຸມ່ສະໜາມກອຟັ, ພຶດສະພາ 2004, Kalgoorlie.  
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PT Oxfam Australia, 2010. 
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PT ‘ການຕາໍໜິທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ’ ໝາຍເຖງິແນວໂນມ້ຂອງບນັດາປະເທດທ່ີມ ີ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດອດຸມົສມົບນູທ່ີປະຕບິດັຕວົຊີບ້ອກທາງດາ້ນການພດັທະນາບ່ໍ
ໄດດ້ຄີກືບັບນັດາປະເທດທ່ີມຊີບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໜອ້ຍກວາ່. 

 

ບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ກບັຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການທກຸຄນົເໝືອນກນັກໍ
ຈະລວມ ເປັນຄວາມສຽ່ງເພ້ີມເຕມີ. ຄວາມຊດັເຈນກຽ່ວກບັກດົລະບຽບ ແລະ 
ມາດຕະຖານທ່ີຈະຖກືບງັຄບັໃຊກ້ບັຜູລ້ງົທຶນ ກເໍປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸເໝືອນກນັ 
ເຊ່ັນ: ການສກຶສາ ກຽ່ວກບັວສິາຫະກດິການລງົທຶນຕາ່ງ ປະເທດຢູໃ່ນອດຸສາຫະ 
ກາໍບ່ໍແຮຂ່ອງຫວຽດນາມພບົວາ່ “ສະພາບແວດລອ້ມການລງົທຶນທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ 
ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການບງັຄບັໃຊລ້ະບບົກດົໝາຍ ເປັນປດັໃຈອນັ
ສາໍຄນັທ່ີສດຸຕ່ໍກບັນກັລງົທຶນຢູໃ່ນການຕດັສນິໃຈການລງົທຶນຂອງເຂົາເຈົາ້”TP
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PT. ຜູລ້ງົ

ທຶນ ແລະ ດຳເນນີກດິຈະການສາມາດດຳເນນີວຽກງານໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາ
ໃຈດຂີືນ້ກຽ່ວກບັລະ ບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການ
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PT Vu Xuan Nguyet Hong, Ngo Minh Tuan ແລະ Ho Cong Hoa. 2009. ຜນົກະທບົ

ການພດັທະນາຍນືຍງົຂອງສິ່ ງຈງູໃຈການລງົທຶນ: ກລໍະນສີກຶສາຂອງອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮຢູ່່
ໃນຫວຽດນາມ. ສະຖາບນັການພດັທະນາຍນືຍງົນາໆຊາດ.  

Box 2. ການຕາໍໜິ ຫືຼ ການໃຫພ້ອນ? ການລເິລີ່ ມການໃຫຊ້ບັພະຍາກອນ
ຂອງ ICMM 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ໂດຍທາງໂຄງການລິເລີ່ ມການໃຫຊ້ບັພະຍາກອນຂອງ ICMM 
ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການດາໍເນນີບ່ໍແຮຂ່ະໜາດໃຫຍສ່າມາດຊວ່ຍໃຫປ້ະເທດມີ
ລາຍຮບັຕ ໍາ່ໄດຮ້ບັການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ບາງຄ ັງ້
ຕາມທ່ີຈາໍເປັນທ່ີສດຸ, ຊວ່ຍໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ເຂ້ົາ
ຮວ່ມໃນເສດຖະກດິໂລກໄດໃ້ໝອ່ກີ. ຢູໃ່ນບນັດາປະເທດເຫ່ົຼານ ັນ້ ໃນບອ່ນທ່ີ
ບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດເ້ຖງິຜນົໄດຮ້ບັທາງບວກນ ັນ້, ການປະຕິຮບູເພ່ືອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງການປກົຄອງຂອງພາກລດັ, ບ່ໍວາ່ຈະຢູໃ່ນຂ ັນ້ສນູກາງ ຫືຼ ລະດບັ
ພາກກໍ່ຕາມ, ອາດຈະເປັນກນຸແຈສາໍຄນັຕ່ໍກບັຄວາມກາ້ວໜາ້. ບນັດາ
ບໍລິສດສັາມາດປະກອບສວ່ນເພ່ືອແກໄ້ຂຊອ່ງຫວາ່ງການປກົຄອງດ ັງ່ກາ່ວ
ຜາ່ນການເຂ້ົາໄປມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເປັນຫຸນ້ສວ່ນກບັຫຼາຍພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວ
ຂອງ້. 

ການວເິຄາະການລິເລີ່ ມການໃຫຊ້ບັພະຍາກອນຂອງ 33 ບໍລິສດັທ່ີບ່ໍເປັນ
ເອກະລາດຕ່ໍກນັທາງດາ້ນແຮທ່າດທ່ີໄດເ້ຮັດຢູໃ່ນປີ 2004 ສະແດງໃຫເ້ຫັນ
ວາ່ ໃນຂະນະທ່ີປະມານເຄິ່ ງໜ່ຶງໄດມ້ຜີນົສາໍເລັດອນັກວາ້ງຂາງ ເມ ື່ອປະ
ເມນີທຽບກບັຕວົວດັແທກທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີອກີເຄິ່ ງໜ່ຶງແມນ່ບ່ໍ
ປະຕບິດັໄດດ້ເີລີຍ, ໂດຍທ່ີມຫຼີາຍປະເທດຂອງຈາໍນວນເຫ່ົຼານີນ້ ັນ້ປະສບົກບັ
ບນັຫາທ່ີພວົ ພນັກບັ ‘ການຕາໍໜິທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ. ການຮຽກຮອ້ງນີ້
ແມນ່ສາໍລບັຄວາມພະຍາຍາມອນັຍິ່ ງໃຫຍທ່ີ່ຈະນາໍໃຊປ້ດັໃຈຄວາມສາໍເລັດທ່ີ
ໄດພິ້ສດູແລວ້ນ ັນ້ເປັນການລງົທຶນທາງດາ້ນບ່ໍແຮໃ່ນນ ັນ້. 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ຕວົກາໍນດົອນັສາໍຄນັຂອງການເຮັດບ່ໍແຮຈ່ະ
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນ
ຄວາມທກຸຍາກແມນ່ກອບການປກົຄອງໂດຍລວມ ຢູທ່ງັໃນບໍລິສດັ ແລະ 
ອານາເຂດປະເທດ. ສິ່ ງທ່ີທາງໂຄງການລິເລີ່ ມການໃຫຊ້ບັພະຍາກອນຊີໃ້ຫ້
ເຫັນຄວາມສາໍ ຄນັຂອງການຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການລດັທ່ີດໂີດຍທາງ
ບລດັຖະບານຢູໃ່ນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ພາກພ້ືນ. ການເປັນຫຸນ້ສວ່ນລະຫວາ່ງ
ບໍລິສດັ, ລດັຖະບານ ແລະອງົການພດັທະນາ ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງ
ສງັຄມົສາມາດຊວ່ຍເພ່ີມຄວາມສາມາດ ແລະ ອດັຊອ່ງຫວາ່ງໃນບອ່ນທ່ີຈາໍ
ເປັນ ແລະ ສາມາດ ຊວ່ຍຂະຫຍາຍ, ເປີດກວາ້ງ ແລະ ລງົເລິກການ
ປະກອບ ສວ່ນອນັສາໍຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຈາກການລງົທຶນໃນ  
ບ່ໍແຮ ່ແລະ ໂລຫະ. 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ສະພາສາກນົກຽ່ວກບັບ່ໍແຮ ່ແລະ ໂລຫະ, ICMM. 2010. 
ການບ່ໍແຮ:່ ຫຸນ້ສວ່ນເພ່ືອກ່ານພດັທະນາ. ບດົລາຍງານໃນຈດຸຢືນ) 
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ຂອງພວກເຂົາ ທງັປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັລະບຽບ
ກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ ັນ້. ນອກຈາກນ ັນ້, ດ ັງ່ການສກຶສາທ່ີປະເທດ
ຫວຽດນາມໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ, ດວ້ຍການໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ
ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ ່ ເຊ່ັນ: ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫໃ້ນລາຄາຖກື ແລະ ການ 
ຜອ່ນຜນັທາງດາ້ນພາສບ່ໍີແມນ່ສິ່ ງທ່ີຄາດຫວງັຕ ົນ້ຕໍຂອງບໍລິສດັ, ສີ່ ງຈງຸໃຈເຫ່ົຼານີ້
ອາດຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕຮິບູ ຫືຼ ລບົລາ້ງ. ແທນທ່ີຈະເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງຈງູໃຈ ເຂ້ົາ
ກບັຂງົເຂດທາງດາ້ນພມູສາດ ຫືຼຂະແໜງການແບບງາ່ຍໆ, ມນັສາມາດໃຫ ້
ເຊື່ອມໂຍງ ກບັຄວາມຍນືຍງົ ຫືຼ ການປະຕບິດັງານທ່ີດ.ີ  

ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ບດົແນະນາໍຕາ່ງໆ. ມ ີ ມາດຕະຖານ, ບດົແນະນາໍ 
ແລະ ພິທີການຕາ່ງໆຫລາຍຢາ່ງສາໍລບັການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະ 
ຕບິດັໃນກດິຈະກາໍຂະແໜງບ່ໍແຮ ່ ແລະ ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນຢາ່ງກວ້າງ
ຂວາງ ຍິ່ ງຂຶນ້. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີປ້ະກອບໄປດວ້ຍມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ເຊ່ັນ: ຂໍຕ້ກົລງົ 
ສນັຍາທົ່ວໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ເປັນນະໂຍບາຍລິເລີ່ ມຕ່ໍກບັທລຸະກດິຜູທ່ີ້ມ ີ
ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາທ່ີຈະປະຕບິດັການດາໍເນນີງານຂອງເຂົາເຈົາ້ຕາມສບິຫຼກັການທົ່ວໄປ
ຢູໃ່ນຂງົເຂດສດິທິມະນດຸ, ແຮງງານ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຕາ້ນການສໍລ້າດ 

ບງັຫຼວງ. ມາດຕະຖານອດຸສາຫະກາໍກໍ່ຍງັມຢີູ ່ ເຊ່ັນ: ບນັດາມາດຕະຖານທ່ີໄດ້
ສາ້ງຂຶນ້ມາໂດຍທາງສະພາສາກນົກຽ່ວກບັບ່ໍແຮ ່ແລະ ໂລຫະ (ICMM), ຜູເ້ຊິ່ ງມ ີ
ສະມາຊກິຕອ້ງມຸງ່ໝ ັນ້ສນັຍາຕ່ໍການວດັແທກການປະຕບິດັຂອງຕນົເອງ ຕ່ໍກບັສບິ
ຫຼກັການຕ ົນ້ຕໍເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົໃນການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ (ເບິ່ ງໃນ Box 2). ມາດ 
ຕະຖານທາງດາ້ນການເງນິ ເຊ່ັນ: ຫຼກັການແບງ່ເປັນສອງພາກ (Equator 
Principles) ແລະ ນະໂຍບາຍການກູຢື້ມສະເພາະທ່ີທາງທະນາຄານສາ້ງຂຶນ້ມາ 
ແມນ່ຍງັຖກືນາໍໃຊ ້ ເພ່ືອກາໍນດົວາ່ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮມ່ສີດິຕ່ໍກບັ ການສະໜອງ
ເງນິດ ັງ່ກາ່ວຫືຼບ່ໍ. ມນັຍງັເປັນໄປໄດອ້ກີທ່ີຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຮບັ ຮອງເອົາກດົ
ລະບຽບການປະພຶດຢູໃ່ນຂງົເຂດທ່ີເປັນຫວ່ງ ໂດຍສະເພາະ ເຊ່ັນ: ກດົລະບຽບ
ການຄຸມ້ຄອງສານໄຊຍານາຍສາກນົ. ຢູໃ່ນຂ ັນ້ສງູ, ລດັຖະບານລາວອາດຈະພິຈາ 
ລະນາຜນົປະໂຫຍດການເຂ້ົາຮວ່ມໃນໂຄງການລິເລີ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສທາງດາ້ນອດຸ 
ສາຫະກາໍການຂດຸຄ ົນ້ (EITI). ເປີດໃຫກ້ບັທງັປະເທດ ແລະ ບໍລິສດັ, EITI 
ຮຽກຮອ້ງໃຫທ້ກຸການຊາໍລະ ແລະ ລາຍຮບັທ່ີມຢີູໃ່ນຂະແໜງນ ໍາ້ມນັ, ແກສ໊ ແລະ 
ບ່ໍແຮນ່ ັນ້ມກີານເປີດເຜີຍຕ່ໍສາທາລະນະ ແລະ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ. ອງີຕາມ 
EITI,ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຂ້ົາຮວ່ມໄດແ້ກ:່ຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັບນັດາປະເທດ
ທ່ີດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ປະກອບດວ້ຍບນັຍາກາດການລງົທຶນທ່ີໄດຮ້ບັການ
ປບັປງຸໂດຍ ການໃຫສ້ນັຍານອນັຊດັເຈນກບັຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ
ສາກນົທ່ີລດັຖະບານມຄີາໍໝ ັນ້ສນັຍາສງູຕ່ໍກບັເລື່ ອງຄວາມໂປ່ງໃສ. EITI ຍງັຊວ່ຍ
ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ການປກົຄອງທ່ີດ,ີເຊ່ັນ
ດຽວກບັການສ ົ່ງເສມີເສດຖະກດິທ່ີຍິ່ ງໃຫຍກ່ວາ່ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນ
ການເມອືງ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ອນັນີສ້າມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປ້ອງກນັ
ຄວາມຂດັແຍງ້. ຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍກບັບໍລສິດັ ແລະ ບນັດາຜູລ້ງົທຶນຕ ັງ້ຢູໃ່ນການ
ຫຸຼດ ຜອ່ນຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ຊື່ສຽງ.ຄວາມບ່ໍໝ ັນ້ຄງົທາງດາ້ນ
ການເມອືງທ່ີເກດີມາຈາກການປກົຄອງທ່ີບ່ໍໂປ່ງໃສເປັນໄພຂ ົ່ມຂູອ່ນັຊດັເຈນຕ່ໍກບັ
ການລງົທຶນ. ຢູໃ່ນອດຸສາຫະກາໍການລງົທຶນ ບອ່ນທ່ີການລງົທຶນແມນ່ສມຸໃສ່
ທຶນຮອນ ແລະ ຂຶນ້ກບັສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຍາວເພ່ືອສາ້ງຜນົຕອບແທນ, 
ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມບ່ໍໝ ັນ້ຄງົດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເປັນຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍກບັທລຸະກດິ. 
ຄວາມໂປ່ງໃສຕ່ໍກບັການຊາໍລະທ່ີໄດຈ້າ່ຍໃຫກ້ບັລດັຖະບານຍງັສາມາດຊວ່ຍຊີໃ້ຫ້
ເຫັນເຖງິການປະກອບສວ່ນໃນການລງົທຶນຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີປະກອບໃຫກ້ບັປະເທດ.  

 ຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົມາຈາກ ການເພ່ີມປະລິມານຂໍ້
ມນູກຽ່ວກບັລາຍຮບັຢູໃ່ນຂອບເຂດສາທາລະນະທ່ີ ລດັຖະບານຄຸມ້ຄອງໃນ
ນາມຂອງພນົລະເມອືງ, ຈິ່ງເຮັດໃຫກ້ານສາ້ງການປກົຄອງມຄີວາມຮບັຜິດ 
ຊອບຫຼາຍຂຶນ້.  

 

ການລວມຕວົດາໍເນນີບ່ໍແຮຂ່ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ແບບຫດັຖະກາໍ 

ຫຼາຍລາ້ນຄນົໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທງັທ່ີຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ຫາລຽ້ງຊບີໂດຍຜາ່ນ
ການດາໍເນນີງານທາງດາ້ນບ່ໍແຮຂ່ະໜາດນອ້ຍ ແລະ ບ່ໍຄອ່ຍຈະເປັນທາງການ. 
ການເຮັດບ່ໍແຮແ່ບບຫດັຖະກາໍນ ັນ້ອາດຈະຊວ່ຍເປັນແຫຼງ່ລາຍຮບັອນັສາໍຄນັ, ແຕ່
ມນັຍງັໄດສ້ະແດງອອກເຖງິສະພາບການເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍດ,ີ ລາຍຮບັທາງດາ້ນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມທ່ີຮນຸແຮງ,ບນັຫາທາງດາ້ນສຂຸະພາບແລະຄວາມຂດັແຍງ່ລະຫວາ່ງຜູ້
ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ,່ ບໍລິສດັ ແລະ ລດັຖະບານ TP

21
PT. ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ການດາໍເນນີບ່ໍ

ແຮແ່ບບຫດັຖະກາໍ ແມນ່ເປັນແຫຼງ່ການດາໍລງົຊວີດິດ ັງ້ເດມີສາໍລບັຊຸມຊນົຢູໃ່ນຊນົ 
ນະບດົຢູໃ່ນພາກຕາ່ງໆຂອງປະເທດມາເປັນເວລາດນົນານ ແລະ ໄດພິ້ສດູໃຫເ້ຫັນ
ວາ່ມາດຕະການຄວບຄມຸຜາ່ນມາແມນ່ບ່ໍປະສບົຜນົສາໍເລັດ.  

ການລວມກນັໃນການດາໍເນນີບ່ໍແຮແ່ບບຫດັຖະກາໍເຂ້ົາໄປສູລ່ະບບົການຄວບຄມຸ 
ແລະ ການຕດິຕາມທ່ີເປັນທາງການ ອາດຈະຊວ່ຍໃຫມ້ວີທີິການຄຸມ້ຄອງຜນົກະ 
ທບົ ທ່ີດກີວາ່ໄດ.້ ຕວົຈງິແລວ້, ກດົໝາຍແຮທ່າດສະບບັໃໝ ່ (2008) ເປັນ 
ບາດກາ້ວໄປສູ ່ ທິດທາງດ ັງ່ກາ່ວ,  ເຊິ່ ງໄດລ້ະບເຸຖງິການອອກໃບອະນຍຸາດໃຫ້
ກບັຜູເ້ຮັດບ່ໍແຮແ່ບບຫດັຖະກາໍ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ. ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະ 
ການບ່ໍແຮແ່ບບຫດັຖະກາໍ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາການດາໍເນນີບ່ໍແຮຂ່ະໜາດ
ນອ້ຍແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້າດຕະຖານທາງດາ້ນສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັນ ັນ້ກໄໍດຮ້ບັການສະເໜີແນະອອກເຊ່ັນດຽວ 
ກນັ T 
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PT ສນູຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ, 2008. 

TBox 3: ຫຼກັການທົ່ວໄປ 10 ຂໍຂ້ອງ ICMMT 

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະເອົາໃຈໃສກ່ານດາໍເນນີທລຸະກດິທ່ີມຈີນັຍາບນັ 
ແລະລະບບົການປກົຄອງບໍລິສດັທ່ີດ.ີ  

 ປະສມົປະສານຜນົຕອບແທນການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົຢູພ່າຍໃນຂະ
ບວນການຕດັສນິໃຈຂອງບໍລິສດັ.  

 ສ ົ່ງເສມີສດິທິມະນດຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະວດັທະນະທາໍອນັໜາ້ນບັຖ,ື 
ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະຄາ່ນຍິມົໃນການຈດັການກບັລກູຈາ້ງ ແລະຜູ້
ອື່ ນໆທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍຂອງພວກເຮົາ.  

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງອງີໃສຂ່ໍມ້ນູທ່ີນາໍ
ໃຊໄ້ດ ້ແລະວທິະຍາສາດອນັດ.ີ  

 ສະແຫວງຫາການປບັປງຸຕ່ໍເນື່ອງໃນການປະຕບິດັດາ້ນສຂຸະພາບ 
ແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.  

 ສະແຫວງຫາການປບັປງຸຕ່ໍເນື່ອງໃນການປະຕບິດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ
ຂອງພວກເຮົາ.  

 ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ແລະມແີນວທາງແບບ
ປະສມົປະສານຕ່ໍກບັການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ  

 ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະຊຸກຍູໃ້ຫມ້ຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການ
ອອກແບບຜະລິດຕະພນັ, ນາໍໃຊ,້ ນາໍໃຊຄ້ນືໃໝ,່ ການນາໍຜະລິ
ດຕະພນັມາໃຊຄ້ນືໃໝ ່ແລະການກາໍຈດັຜະລິດຕະພນັຂອງພວກເຮົາ.  

 ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ
ສະຖາບນັຂອງຊຸມຊນົຢູໃ່ນບອ່ນທ່ີພວກເຮົາດາໍເນນີງານ.  

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການພວົພນັ, ການສື່ ສານທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະໂປ່ງ
ໃສ ແລະໄດຮ້ບັການພິສດູການຈດັການລາຍງານຢາ່ງເປັນເອກະລາດ
ກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງພວກເຮົາ  

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: http://www.icmm.com/our-work/sustainable-
development-framework/10-principles)  



ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 
 

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ແລະອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັ ສະໜນູ 
ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (PEI), ເປັນໂຄງການທ່ີເລ່ັງໃສ ່
ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາສູ່
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ 
PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິທ່ີໄວຂອງປະເທດ ສາ້ງໃຫເ້ກດີການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ 
ແບບຮອບດາ້ນ. PEI ສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ
ທາງດາ້ນ ສະຖາບນັໃນການວາງແຜນ ການພດັທະນາລະດບັຊາດ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນເອກະຊນົ, ການສາ້ງບດົແນະນາໍການປະເມນີຜນົ
ກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ການສາ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້
ທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານກຽ່ວກບັມນູຄາ່ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍກບັ
ການຕດັສນິໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການປະສານງານໂດຍທາງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທຶນ ໂດຍທ່ີທາງອງົປະກອບຂອງໂຄງການ
ແມນ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ໂດຍກມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ສະ
ຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐
pdr.asp  

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່:  
pei.lao@undp.org  

 

 

 

 

 

ພາບໂດຍ: IUCN  

ບດົລາຍງານຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ທາງອງົການ IUCN ປະຈາໍລາວ 
ເປັນຜູກ້ະກຽມພາຍໃຕກ້ານອປຸະຖາໍຂອງໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
 
IUCN, ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍໂລກຊອກຫາ
ທາງອອກທ່ີເປັນຄວາມຈງິ ຕ່ໍກບັສະພາບແວດລອ້ມທ່ີກດົດນັເກອືບທງັໝດົ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ ໂດຍການສະໜບັ 
ສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ; ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໃນ
ພາກສະໜາມເກອືບທງັໝດົໃນທົ່ວໂລກ; ແລະ ການນາໍເອົາລດັຖະບານ, 
NGOs, UN, ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ບໍລິສດັຕາ່ງໆ ເຂ້ົາມາຮວ່ມສາ້ງ
ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັການທ່ີດທ່ີີສດຸ. ຢູໃ່ນເຄອືຄາ່
ຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂລກໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແລະ ເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸ
ນ ັນ້, IUCN ເປັນສະຫະພນັສະມາຊກິປະຊາທິປະໄຕ ຮວ່ມກບັອງົການຈດັ
ຕ ັງ້ທ່ີເປັນຂອງລດັ ແລະ ຂອງ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ອງົການ ແລະ 
ມນີກັວທິະຍາສາດ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານອາສາສະໝກັໃນຈາໍນວນເກອືບ 
11,000 ຄນົຢູໃ່ນ 160 ປະເທດ. ວຽກງານຂອງ IUCN ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍພະນກັງານມອືາຊບີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົຢູໃ່ນ 60 
ກວາ່ຫອ້ງການ ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມງານຫຼາຍຮອ້ຍພາກສວ່ນຢູໃ່ນພາກລດັ, 
NGO ແລະ ພາກເອກະຊນົໃນທົ່ວໂລກ. ສາໍນກັງານໃຫຍຂ່ອງ IUCN
ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນເມອືງ Gland, ໃກກ້ບັນະຄອນຫຼວງ Geneva, ໃນປະເທດ 
Switzerland.  
www.iucn.org  

 

 
 

ພາບໂດຍ: IUCN  

ພາບໂດຍ: IUCN  


